
Tarnobrzeg, dnia 04.07.2020 r.

PROTOKOŁNr 2120
z kontroli Koła Łowieckiego ,,PUSTUŁKA" w Ożarowie przeprowadzonej przez

zespół ds. kontroli koła powołany przezzo pzŁw Tarnobrzegu

Zgodnie z uchwałą Nr 11712020 z dnia 22,05.2020 r. Zarządu Okręgowego pZŁ
W Tarnobrzegu na zasadzie art. 33 ust. 4 Ustawy z dnia 13 pażdziernika 1995 r. Prawo
łowieckie oraz § 118 ust. 1 w zw. z § 98 ust. 1 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku
Łowieckiego lzałącznik do uchwały XX|V Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku
Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Polskiego Związku
Łowieckiego), zespół kontrolny w składzie:

1, ko!. Sebastian TUŹNIK - Przewod niczący
2. ko!. Tomasz ŚWlłtowlEc - Członek
3, kol. Elżbieta SKRZYPEK - Członek

Przeprowadził w dniu 04.07.2020 r. w godz. 9.00 - 13.30 w siedzibie ZO PZŁ
w Tarnobrzegu drugą częśó kontroli dokumentacji dostarczonej przez Skarbnika Koła kol,
Leszka KUSALA. Wspolnie ze skarbnikiem przybył p. Krzysztof SOCZEWIŃSKI, który
stwierdził, ze jest księgowym w kole ale nie ma podpisanej umowy. Skarbnik przedłożył
następującą dokumentację:

. Budżet Koła uchwalony na rok 201912020
o dokumentacjęfinansową (niekompletną)
o dokumentację dotyczącą szacowania szkod łowieckich - niekompletnao dokumentację łowczego-podłowczego - niekompletną
o Dokumentację sekretarza - niekompletną

Skarbnik stwierdził, że on nie wie jaką kto przekazał mu dokumentację i kto jest
w posiadaniu pozostaĘ dokumentacji.
Ponadto stwierdził, że z uwagi na pogrzeb będzie mogł być maksymalnie tylko do godz.
13,30,
Z uwagi na fakt, że w przekazanej dokumentacji panował bałagan, brak chronologii
i oŚwiadczenie skarbnika o konieczności opuszczenia kontroli zdeponowano w ZO PZŁ
W Tarnobrzegu segregator z częścią dostarczonych Upowaznień do wykonywania
Polowania indywidualnego kopie i oryginały oraz protokołów szacowania szkód.
W poŹniejszym okresie czasu prac zespołu drogą elektroniczna członkowie Zarządu Koła
oraz członkowie Koła dosyłali inną dokumentację.

W oparciu o dostarczoną dokumentacje kontroli poddano zgodnie z planem:

1. Zakresy obowiązkow poszczegolnych członkow Zarządu Koła (szczegółowy podział
obowiązków) -dostarczono zakresy obowiązków, które stanowią wg oświadczenia
załącznik do protokołu, Go nie znajduje odzwierciedlenia w protokole
z posiedzeniazarządu koła - ProtokółNr71201912020 z dnia 21.06.2020 r. cyt.
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Pkt. 3) Na spotkaniu przeprowadzono rozmowę na temat podziału obowiqzków dla
poszczególnych członków zarzqdu, twierdzono, iż odstrząły majq możliwość wypisyłać również
kol. Sławomir Wareliś i Mateusz Skura oraz zobligowano sekretarza Koła do zaczerpnięcia
opinii prawnej w sprawie kontrowersyjnej uchwały na temat ilości członkńw Koła.

W oparciu o powyzszy zapis stwierdzić należy, że podział obowiązków pomiędzy
poszczególnymi członkami zarządu koła dotyczył jedynie wydawania upowaznień,
W treści protokołu brak szczegółowego podziału kompetencji pomiędzy
poszczególnymi członkami zarządu. Brak równiez informacji, że stanowią one
załącznik do protokołu, Tym samy stwierdzić nalezy, że Prezesowi, Łowczemu,
Skarbnikowi i Sekretarzowi przysługują kompetencje wynikające z § 48 ust. 1 pkt. 1-4
Statutu PZŁ, natomiast dla pozostałym członkom nie określono kompetencji.

2. Dzienniki korespondencji- dostarczono

Dzienniki prowadzone niechlujnie i nieprawidłowo. Korespondencja przychodząca
rejestrowana w części dziennika jako wychodząca i odwrotnie. Nieczytelne wpisy,
w niewłaściwych rubrykach, brak mozliwości ustalenia czego dotyczy dana
korespondencja. Pisma wychodzące bez liczby dziennej, bez adresata. Na podstawie
dostarczonej dokumentacji stwierdzono, że niewłaściwy sposób ewidencjonowania
korespondencji występował w kole juz od dłuzszego okresu czasu,

3. Teczki korespondencji wchodzącej i wychodzącej -dostarczono

TECZKA KORESPONDENCJ| WCHODZĄCEJ

Ostatni dokument w teczce z dnia 11.03.2019 zarejestrowany z datą wpływu
18.03.2019 r. Brak korespondencji za okres od 18.03.2019 do 04.07 .2020 r,

TECZKA KORESPON DENCJ l VVYCHODZĄCEJ

Pisma wychodzące bez liczby dziennej, częśó bez adresata dopiero z treści pisma
mozna wywnioskować kto jest adresatem.

4. Karty ewidencyjne myśliwych Sekretarz nie dostarczył żadnej ewidencji
myśliwych

5. Kompletną dokumentację z Walnego Zgromadzenia odbytego w 2019 r, dostarczono
niekompletną dokumentacje z?018 r i 2019 r.

Po przeanalizowaniu Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
05.05.2018 r. stwierdzono, że n/wym. uchwały są niezgodne z prawem i powinny
być wówczas uchylone przez ZO PZŁ w Tarnobrzegu:

Uchwala Nr 10/2018/2019. Walne ustala, iż wobec kolegów którzy nie uczestniczq w trzech
kolejnych Walnych Zgromadzeniach, naleĄ zastosować pozbawienie możliwości otrzymania
odstrzału indywidualnego na nłierzynę grubq, osoba odpowiedzialna łowczy koła
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Uchwala Nr 12/2018/2019, Osoby prĘęte na staż zobowiqzane sq względem koła do:
- czynnego uczestnictwa w polowaniach zbiorowych.
-czynnego uczestnictwa w życiu koła: prace gospodarcze, strzelnica ,imprezy integracyjne.
-w ramach odbycia stażu zobowiqzuje się ich do wybudowanią: l ambony lcrytej, 3 zwyżki
wolnostojqce i 5 budek dla ptactwa wg. ustalonego wzorlł.

Uchwała Nr 13/2018/2019. Członkowie zrzeszenia chcqcy wstqpić w szeregi naszego koła muszq
odbyć jednoroczny wewnętrzny staż w naszym kole oraz sq zobowiqząni do:
- czynnego uczestnictwa we wszystkich polowaniach zbiorowych
-czynnego uczestnictwa w Ąciu koła: prace gospodarcze, strzelnica, imprezy integracyjne.
-w ramach odbycia stażu muszq wybudować: ] ambonę lcrytq, 3 zwyżki wolnostojqce i 5 budek
dla ptactwa wg. ustalonego wzoru.

Uchwała Nr 15/2018/2019. Ustala się maksymalnq liczbę członków Koła Łowieckiego

,,Pustułka" na ]05 osób. Kolejne prĘęcia członków mogq nastqpić dopiero po zwolnieniu się
miejsca na liście członków koła.

Wwym. uchwały były niezgodne z prawem z chwilą ich podjęcia zgodnie
z obowiązującym wówczas Statutem PZŁ. Niezależnie jednak od powyzszego i tak
zostały uchylone z mocy prawa zgodnie z § 3 Uchwały XXIV Krajowego Ąazdu
Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku w sprawie:
uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.

Dostarczono również Protokoł Komisji Uchwał i Wniosków z Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Koła Łowieckiego ,,Pustułka" Ożarów z dnia 09.09.2018 r. (wersja
WORD). Nie doręczono pozostałej dokumentaĄi z obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia,. Protokół zawierajedynie hasłowe sformułowania i brak jest w protokole
jakichkolwiek wnioskow jakie wpłynęły do komisji (jeśli wpłynęły), brak uchwał jakie
komisja uchwał i wniosków przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu. Nie wiadomo
w oparciu o jakie dokumenty opracowano uchwały Walnego Zgromadzenia, ponieważ z
tego protokołu nic konkretnego nie wynika.

UchwaĘ Walnego Zgromadzenia z dnia 05.05.2018 r. (błędna data powinno być
2019)- nie stwierdzono w treści uchybień skutkujących uchylenie.

Nie przedłożono innej dokumentaĄi z Walnych Zgromadzeń.
W oparciu o przedłożone uchwały oraz braki w dokumentacji finansowej dostarczonej
do kontroli brak jest mozliwości zweryfikowania czy uchwały były realizowane w
zakresie płatności na lzecz koła członkow koła i zaproszonych myśliwych, wydawania
upoważnień itd,

6. Rejestr uchwał Zarządu Koła i Walnego Zgromadzenia- nie dostarczono, w
późniejszym okresie czasu kol. Grzegorz Jelonek dosłał rejestr uchwał zarządu
koła (wersja WORD) data rozpoczęcia28,01.2018 r,

7. Protokoły z posiedzeń Zarządu Koła -

Strona 3li KŁ ,,PUSTUŁKA" w Ożarowie z dnia 04,07,2020 r,

ł.. €,.ł. ł,ff ił(. 
(. :........



Do zespołu kontrolnego wpłynęŁy 2 wersje protokołów z posiedzeń zaządu koła,
Pienłszą wersje protokołow w formie plikow word przesłał kol. Grzegorz Jelonek który
stwierdził, ze są to protokoły przesłane przez sekretarza do wszystkich członków
zarządu. Do czasu zarządzenia kontroli protokoły te nie były przez nikogo podpisane,
poniewaz Prezes nie zgadzał się z treścią protokołów sporządzanych przez Sekretarza.
Nie odzwierciedlały faktycznego przebiegu posiedzenia zarządu, Druga wersja
protokołow przedłożył w dniu 04.07.2020 kol. Leszek Kusal, Opis protokółow
sporządzono w oparciu o protokoły dostarczone i odniesiono się do treści z protokołów
w wersji Word.

ł Protokół Nr 1/201912020 z dnia 07.04.2019 r.

Protokół zawiera niezbędne dane, zapis całość na nośniku elektronicznym w kole. Brak
informacji jaki to nośnik, gdzie się znajduje - nie dostarczono na kontrolę, Protokół
podpisany przez Sekretarza kol. Kazimierza SZAFRAŃCA, nie podpisany przez
Prezesa kol, Grzegorza WOJDĘ, jedynie opieczętowany jego pieczęcią imienną. Brak
podpisu stanowi naruszenie § 116 ust. 4 Statutu PZŁ.

,/ Protokót Nr 2/2OL9|2O2O z dnia L9.04.2O2O r. -błędna data.

Podjęto uchwały od nr 74-82. Według zapisów w protokole do protokołu jest 7
załącznikow. Nie przedłozono zadnego z załącznikow (między innymi porządku obrad
Walnego Zgromadzenia, uchwał o zaliczeniu stazu). W porządku posiedzenia znajduje
się punkt ,,zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 07.04.2019 r. jednak
w przebiegu posiedzenia brak informacji o jego zatwierdzeniu - naruszenie § 116 ust. 6
Statutu PZŁ. Protokoł podpisany przez Sekretarza kol. Kazimierza SZAFRAŃCA, nie
podpisany przez Prezesa kol. Grzegorza WOJDĘ, jedynie opieczętowany jego
pieczęcią imienną, Bark podpisu stanowi naruszenie § 1,16 ust. 4 Statutu PZŁ,

,/ Protokół Nr 3/2019l2O20 z dnia 28.04.20L9 r.

Na posiedzeniu podjęto uchwały Nr 83-85 w sprawie nadania Honorowego Kordelasa
Myśliwskiego trzem myśliwym - uchwały podjęto z naruszeniem § 36 pkt. 15 Statutu
PZŁ (wyłączna kompetencja Walnego Zgromadzenia). W porządku posiedzenia
znajduje się punkt ,,zaMvierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 19,04.2019 r. jednak
w przebiegu posiedzenia brak informacji o jego zatwierdzeniu - naruszenie § 116 ust. 6
Statutu PZŁ. Protokół podpisany przez Sekretarza kol. Kazimierza SZAFF{AŃCA, nie
podpisany przez Prezesa kol. Grzegorza WOJDĘ, jedynie opieczętowany jego
pieczęcią imienną. Bark podpisu btanowi naruszenie § 

,116 ust, 4 Statutu PZŁ.

ł Protokół Nr 4/201912020 z dnia 05.05.2019 r.

W porządku posiedzenia znajduje się punkt ,,zatvvierdzenie protokołu z posiedzenia
z dnia 28.04.2019 r, jednak w przebiegu posiedzenia brak informacji o jego
zatwierdzeniu - naruszenie § 116 ust.6 Statutu PZŁ, Protokoł niepodpisany przez
Sekretarza kol. Kazimierza SZAFRAŃCA i Prezesa kol. Grzegorza WOJDĘ, jedynie

protokół z KŁ,,PUSTUŁKA" w Ożarowie z dnia 04.07,2020 r, Strona 4

" F {rr{Ąi;/ć/c-,"""""",}T



opieczętowany pieczęciami imienni. Braki podpisów stanowią naruszenie § 116 ust.4
Statutu PZŁ.

Protokół Nr 5/201912020 z dnia 12.05.2020 r.

W porządku posiedzenia znajduje się punkt ,,zatwierdzenie protokołu z posiedzenia
z dnia 05.05.2019 r. jednak w przebiegu posiedzenia brak informacji o jego
zatwierdzeniu - naruszenie § 116 ust. 6 Statutu PZŁ.
Jak wynika z treści protokołu zawiera on 4 szt załącznikow - uchwały o przyjęciu na
staż, Brak wszystkich załączników .

Protokół podpisany plzez Sekretarza kol. Kazimierza SAFRAŃCA nie podpisany przez
Prezesa kol, Grzegorza WOJDĘ, jedynie opieczętowany pieczęcią imienną. Bark
podpisu stanowi naruszenie § 116 ust. 4 Statutu PZŁ.

/ Protokół Nr 61201912020 z dnia 19,26,3L05.2019 r.

W porządku posiedzenia znajduje się punkt ,,zatwierdzenie protokołu z posiedzenia
z dnia 12,05.2019 r. jednak w przebiegu posiedzenia brak informacji o jego
zatwierdzeniu - naruszenie § 116 ust. 6 Statutu PZŁ.

Przebieg posiedzenia pkt. l ,,odbyło się spotkanie w sprawie rozpatrzenia deklaracji
członkowskich: K. Jędrzejewska, G,Gqska, P. Nowakowski, G. Rutkowski, K. Szklarz, D. Cudzik,
K. Cudzik, M. Burkowski, M.

Nie podjęto zadnej uchwały w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia do koła pomimo
tego, ze wnioski te wpłynęł do koła w odległym czasie od posiedzenia zarządu.
Umieszczono zapis w protokole o treści:

,,Zarzqd Koła pomimo statutowego prawa doĘczqcego wył.qcznych kompetencji do
przyjmowania nowych członków koła, wstrzymuje się z podjęciem decyzji co do terminu przyjęć
po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Koła"

Zapisem tym Zarząd Koła w sposób oczywisty potwierdził wyłączną kompetencje do
przyjmowania nowych członkow koła wynikającą z § 47 pkt. 6 Statutu PZŁ, jednak
świadomie naruszył § 25 ust. 2 Statut PZŁ,

Posiedzenie odbyło się w kilka dni, brak wzmianki w protokole w ktorym momencie
protokołu zakończono kolejne dni, wiec brak mozliwości ustalenia co w którym dniu było
przedmiotem posiedzenia. t

W pkt. 5 W trakcie posiedzenia kol. A. Kowalski przedłoĘł pismo w nłiqzku z jego interwencja
jako strażnika łowieckiego (zał. Nr 1)

Brak załącznlka do protokołu, brak informacji czego dotyczyła intenłencja i podjętych
działań przez Zarząd Koła.

,/ Protokół Nr 7/201912020 zdnia21,06.2020 r.
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W porządku posiedzenia brak punktu o zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego
posiedzenia i informacji o jego zatwierdzeniu - naruszenie § 116 ust. 6 Statutu PZŁ.

Pkt. 4) Podczas posiedzenia V - ce Prezes Krzysztof Skura zrelacjonował przebieg spotkania
z przedstawicielami kół łowieckich majqcymi obwody łowieckie na terenie gminy Ożarów
i Tarłów w strefie żóhej. TemaĘka spotkania obejmowała m. in. zasady funkcjonowania
chłodni do przetrzymlłvania tusz odstrzelonych dzików, zasady rozliczania odstrzelonych
dzików, zasady polowań oraz bioasekuraci ..

Na podstawie powyzszych zapisów brak mozliwości określenia jakie są zasad
funkcjonowania chłodni, przetrzymywania tusz dzików, zasad rozliczania
odstrzelonych dzików pomiędzy Kołem Łowieckim ,,Pustułka" a innymi kołami.

,/ Protokół nr 81201912020 z dnia 07 .07.2020 r.

W porządku posiedzenia brak punktu o zahwieńzeniu protokołu z poprzedniego
posiedzenia i informacji o jego zatwierdzeniu - naruszenie § 116 ust. 6 Statutu PZŁ.

Protokoł podpisany przez Sekretarza i Wiceprezesa. Nie podpisany przez Prezesa
jako zwołującego posiedzenie naruszenie § 116 ust. 4 Statutu PZŁ.

Pkt. 1 Zarzqd koła po rozmowie z przedstawicielami zaproszonych koł w porozumieniu ustalił,
iż raz w miesiqcu dokonane zostanie rozliczenie i nłrot kosztów zwięanych z prowadzeniem
chłodni.

Na postawie powyzszego zapisu w dalszym ciągu jest brak mozliwości ustalenia
zasad rozliczania kosztow pomiędzy Kołem Łowieckim ,,PUSTUŁKA" a innymi kołami
(koszty przetrzymywania tuszy i patrochow, koszty utylizacji, bioasekuracji itp.)

W dwoch wersja dostarczonych protokołów w sposób znaczący rozni się pkt, 8 a tym
samym treść podjętej uchwały cyt. t

l weĘa dostarczona przez kol. Kusala
8) Powołujqc się na uchwałę walnego zgromadzenia z 2018 r. mówiqcej o bezpłatnym
przekazaniu tuszy dzika na rzecz myśliwe4o, który zrzeka się honorarium na rzecz koła za koszĘ
polowania, dojazdu do chłodni oraz wszelkich nowo powstałych kosztów, które wynikajq
z przymusu umieszczenia i dowozu dzika do chłodni -Zarzqd Koła podjqł Uchwałę Nr
94/2019/2020 w sprawie odstrzałów w strefach ASF, iż dziki pozyskane w strefie białej, żóhej
i czerwonej, stajq się własnościq myśliwego, poprzez jego zrzeknięcie się korzyści finansowych
na rzecz koła.

ll weĘa Qostarczona przez kol. Jelonka

8) Zarzqd Koła podjqł Uchwałę Nr 94/2019/2020 w sprawie ałrotu kosztów polowania
w kwocie 100 zł w strefie żóhej myśliwemu, hóry pozyskał dzika.

W przypadku l wersji tej uchwały treść jest nie zrozumiała i zespoł nie jest w stanie
stwierdzić jakie były intencje tworzącego ten zapis. Druga wers1a jest zrozumiała,
jednak zespół nie jest w stanie stwierdzić jaki dokument jest obowiązujący pomijając,
ze oba nie spełniają wymogów formalnych. Na obecną chwilę brak jest możliwości
ustalenia ile wersji protokołów posiadają członkowie zarządu.
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Ph. 13 Pozostali koledzy ubiegajqcy się o prĘęcie na członka KŁ,,PUSTUŁKA" niesteĘ nie
dostali większości głosów.

Na podstawie tego zapisu nie mozna stwierdzić czyje deklaracje były rozpatrywane na
posiedzeniu, jakie byly wyniki głosowania. Nie podjęto i nie wydano zainteresowanym
zadnych uchwał o odmowie przyjęcia w poczet członków koła wraz z uzasadnieniem co
stanowi naruszenie § 112 ust. 1 i 3 Statut PZŁ. Pozbawiono w ten sposób członków
Zrzeszenia prawa do odwołania się od tej decyzji.

/ Protokół Nr 9/201912020 z dnia 16.08.2019 r.

W porządku posiedzenia brak punktu o zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego
posiedzenia i informacji o jego zatwierdzeniu - naruszenie § 116 ust. 6 Statutu PZŁ.

Protokół podpisany przez Sekretarza i Wiceprezesa, Nie podpisany przez Prezesa jako

zwołującego posiedzenie co stanowi naruszenie § 116 ust. 4 Statutu PZŁ.
7) Kol. Łowczy poruszył sprawę Kol. Ryszarda Adamskiego, kwestia ta zwiqzana jest
z pozyskaniem sarny kozła w ob. 55 Gdzie plan został w zasadzie wykonany. Zarzqd podjqł
decyzję, iż nie ma potrzeby wzywać Kol. Adamskiego w sprawie złożenia wyjaśnień.

Z powyższego zapisu nie można określić czy plan został przekroczony w zakresie
pozyskani sarny kozła w obwodzie 55 czy też nie. W przypadku przekroczenia planu

doszło do popełnienia występku z art.52 pkt. 5 Ustawy zdnia 13 pażdziernika 1995 r.

prawo łowieckie.

l0) Kol. Kusal Leszek poruszył sprawę płatności za dziki pozyskane w strefie żółtej oraz
rozliczania chłodni.
Po raz kolejny na posiedzeniu zarządu jest poruszona sprawa płatności za dzlki oraz
rozliczania chłodni. Jednak zzapisow w protokole brak jest konkretow.

r' Protokół Nr 10/201912020 z dnia 26.09.2019 r. !

W porządku posiedzenia brak punktu o zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego
posiedzenia i informacji o jego zatwierdzeniu - naruszenie § 116 ust. 6 Statutu PZŁ.
Protokół podpisany pzez Sekretarza iWiceprezesa. Nie podpisany przez Prezesa jako

zwołującego posiedzenie, co stanowi naruszenie § 116 ust. 4 Statutu PZŁ,

W protokole powielone są sprawy z poprzedniego posiedzenia co świadczy o tym,
że przez okres miesiąca czasu nic nie zrobiono w tych kwestiach

./ Protokół Nr 111201 gl2O2O z dnia 6.10.2019 r.

W porządku posiedzenia brak punktu o zatvvierdzeniu protokołu z poprzedniego
posiedzenia i informacji o jego zatwierdzeniu - naruszenie § 116 ust. 6 Statutu PZŁ.

Protokół podpisany pzez Sekretarza i Wiceprezesa. Nie podpisany przez Prezesa
jako zwołującego posiedzenie, co stanowi naruszenie § 116 ust,4 Statutu PZŁ.
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Pkt. 1 Zarzqd Koła podjqł Uchwałę Nr 99/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia planu polowań
zbiorowych w sezonie 20 1 9/2020

Brak planu polowań w treści protokołu i brak wzmianki, że stanowi on załącznik do
protokołu. Zespol kontrolny w oparciu o ten zapis nie jest w stanie stwierdzić jaki plan
polowań przyjęto. Na czas kontroli dołączono do protokołu plan polowań. Opisu tego
planu dokonano w protokole Nr 1.

Protokół Nr 121201912020 z dnia 29.1'|.2019 r.

W porządku posiedzenia brak punktu o zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego
posiedzenia i informacji o jego zatwierdzeniu - naruszenie § 116 ust. 6 Statutu PZŁ.

Protokół podpisany przez Sekretarza i Wiceprezesa, Nie podpisany przez Prezesa
jako zwołującego posiedzenie, co stanowi naruszenie § 1 16 ust. 4 Statutu PZŁ.
Posiedzenie z udziałem komisji rewizyjnej i przedstawiciela ZO ZPŁ w Tarnobrzegu,
Protokoł zawiera jedynie ogoln iki.

Protokół Nr 13/201912020 z dnia 13.01 .2020 r.

W porządku posiedzenia brak punktu o zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego
posiedzenia i informacji o jego zafltierdzeniu - naruszenie § 1 16 ust. 6 Statutu PZŁ,
Protokół podpisany przez Sekretarza i Wiceprezesa jako zwołującego posiedzenie.

Pk. 2) Zarzqd jednomyślnie podjqł uchwałę Nr 100/2019/2020 w sprawie rozpoczęcia
współpracy z firmq świadczqcq usługi księgowe INTER HANDEL Sp, Zoo. dla Koła
Łow ie cki e go,, P us tułka " Ożar ów.

W uchwale brak jest określenia zasad ,,współpracy" płatności za świadczone usługi
i na czym ta wspołpraca ma polegać, Pomimo podjęcia uchwały o rzekomej
wspołpracy w czasie kontroli p. Soczewiński nie posiadał umowy z kołem,
a występował jak rzekomy księgowy,

Pkt. 6) Po przeprowadzeniu rozmowy na temat strefy wanty jednomyślnie podjęto decyzję
o wystosowaniu pisma do PIlĘ w Ostrowcu Św. w sprawie wyjaśnienia płatności za dziki
pozyskane w strefie wanta w 20]8 r.

Kolejne posiedzenie z rzędu w którym poruszana jest sprawa wystosowania pisma do
PlW Ostrowiec Św. co świadczy o nie realizowaniu decyzji podjętych na poprzednich
posiedzeniach.

Protokół Nr 141201912020 r. z dnia 31.01 .2020 r.

W porządku posiedzenia brak punktu o zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego
posiedzenia i informacji o jego zatwierdzeniu - naruszenie § 't16 ust. 6 Statutu PZŁ.

W trakcie posiedzenia poruszano sprawy związane z funkcjonowaniem chłodni w tym
z p. Bożeną Piotrowską jednak nie zawarle są żadne konkretne rozwiązania, kwoty
i sposoby płatności, Po raz kolejny podjęto uchwałę z ktorej nic nie wynika cyt.
Pkt 13) Jednogłośnie podjęto uchwałę Nr 102/2019/2020 w sprawie wprowadzenia nowej

formy rozliczeń nłiqzanych z płatnościami za dziki.

€ lVa yr,ę;l1""""""w"""""
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Z treści protokołu nie wynika jakie wprowadzono formy rozliczeń związanych
z płatnoŚciami za dziki oraz czy dotyczą one rozliczeń z chłodnią czy rozliczeń
pomiędzy kołem a myśliwymi, Brak wzmianki, ze treść uchwały stanowi załącznik do
protokołu. Nie przedłozono równiez takiej uchwały do kontroli.

W protokole po raz kolejny poruszono kwestię wezwania na posiedzenie zarządu kol.
Kazimierza Szafrańca. Na podstawie wpisow w protokołach z posiedzeń zarządu brak
mozliwości stwierdzenia czego konkretnie sprawa dotyczy i kiedy miało miejsce.

Protokół Nr 15/201912020 z dnia 16.02.2020 r.

W porządku posiedzenia brak punktu o zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego
posiedzenia i informacji o jego zatwierdzeniu - naruszenie § 116 ust. 6 Statutu PZŁ,

Protokół podpisany przez Sekretarza i Wiceprezesa. Nie podpisany przez Prezesa
jako zwołującego posiedzenie, co stanowi naruszenie § 116 ust. 4 Statutu PZŁ,

Po raz kolejny na posiedzeniu poruszono kwestię związaną z płatnościami za dziki
przez myŚliwych na rzecz koła, wypłacania myśliwym środków pozyskiwanych z tytułu
polowania i odstrzałów sanitarnych. Jednak jak w poprzednich protokołach nie podjęto
źad nych wiążących decyzj i/uchwał.
Ph. 4. Prezes przeczytał interpretacje w sprawie sanitarnego odstrzału dzikow
przeprowadzono obszernq rozmowę na temat płatności i możliwych ewentualnych rozwiqzań z
nimi nłiqzanymi. Wyjaśniono, iż 80% kwoty za dziki sanitarne nalezq się myśliwemu. Łowczy
obszernie wyjaśnił kwestie formalne ałiqzane z odstrzałem sanitarnym oraz o występowaniu
ASF a podłowczy zobowiqzał się do uzupełnienia ksiqżek wyjść w łowisko polujqc na dziki
sanitarne. Prezes przedstawił możliwość podpisania umów w sprawie chłodni przeprowadzono
obszernq rozmowę w tej sprawie.
Z zapisow wynika, ze stwierdzono nieprawidłowości we wpisach podłowczego, który
zobowiązał się do uzupełnienia ksiązek wyjść w łowisko polując na dziki sanitarne.
Brak szczegołow.

Pomiędzy protokołami dostarczonymi przez kol, Grzegorza Jelonka i kol. Leszka Kusala
występują rozbiezności co do zawańości i treści.
Zapisy w protokołach oraz treść uchwał są lakoniczne nie pozwalĄące na stwierdzenie
czego dotyczą i jakie są uregulowania w tym zakresie, Przez prawie rok czasu
sprawami poruszanymi na posiedzeniach jest sprawa płatności za dzlki, chłodni bez
podjęcia zadnych konkretnych decyzji/uchwał. Kolejną sprawą są ,,przepychanki"
pomiędzy członkami zarządu [oła i wzywanie myśliwych do złożenia wyjaśnień
w sprawach, które nie mają odzwierciedlenia w protokołach z posiedzeń zarządu koła.
Nie są wyciągane żadne wnioski i konsekwencje w stosunku do osoby, która pisze
protokoły czy też powinna zrealizować daną sprawę. Brak jest bardzo istotnych
załączników do protokołow. (uchwał).

Żaden z przedłozonych protokołow nie został zatwierdzony co stanowi naruszenie
§ 116 ust. 6 Statutu PZŁ. Nieliczne protokoły są podpisane pżez zwołującego
posiedzenie.
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Mając na uwadze powyzsze nieprawidłowości stwierdzić nalezy, że od ponad roku
czasu jest niewłaŚciwe dokumentowana działalnoś ć zarządu koła, Trudno jest określić
które dokumenty są w chwili obecnej obowiązują.

8. WszYstkie deklaracje członkowskie i wnioski o przyjęcie na staz jakie wpłynęły do Koła
od ,1 kwietnia 2019 r. do chwili obecnej

Deklaracje członkowskie do koła jakie przedłożono do kontroli:
o Jarosława WÓjcika deklaracja bez daty, data wpływu do koła 07.07.2019 r,

W deklaracji brak informacji o rozpatrzeniu, W protokołach brak informacji
o rozPatrzeniu deklaracji do czasu prowadzenia kontroli. Upłynął termin statutowy
na rozpatrzenie deklaraĄi przez zarząd koła określony w § 25 ust, 2 Statutu pZŁ.

o Adama Szklarza z dnia 25.09.2019 r, brak daty wpływu do koła. W deklaracji brak
informacji o rozpatrzeniu. W protokołach brak informacji o rozpatrzeniu deklaracji do
czasu Prowadzenia kontroli. Upłynął termin statutowy na rozpatrzenie deklaracji
przez zarząd koła określony w § 25 ust, 2 Statutu PZŁ.

. Krzysztofa Kamila Cudzika z dnia 25.096.2019 r. data wpływu do koła 3o.o9.2019
r. W Protokołach brak informacji o rozpatrzeniu deklaracji do czasu prowadzenia
kontroli. Upłynął termin statutowy na rozpatrzenie deklaracji plzez zarząd koła
określony w § 25 ust. 2 Statutu PZŁ.

. Dariusza Juliusza Cudzika z dnia 25.09.2019 r. data wpływu 3o.o9.2o19 r.

W deklaracji brak informacji rozpatrzeniu, W protokołach brak informacji
o rozPatrzeniu deklaracji do czasu prowadzenia kontroli. Upłynął termin statutowy
na rozpatrzenie deklaraĄi przez zarząd koła określony w § 25 ust. 2 Statutu pZŁ.

o Marcina Burkowskiego z dnia 02.10.2019 r. data. wpływu 18.1o.2}1g r.

W deklaracji brak informacji o rozpatrzeniu.

o Piotra Lulina z dnia 18.'10.2019 r. brak daty wpływu do koła. W deklaracji brak
informacji o rozpatrzeniu.

Mirosława Opałki z dnia 03.04.2017 r, data wpływu do koła 28,10.2019 r.

W deklaracji brak informacji o rozpatrzeniu. W protokołach brak informacji
o rozPatrzeniu deklaracji do czasu prowadzenia kontroli. Upłynął termin statutowy
na rozpatrzenie deklaraĄi przez zarząd koła określony w § 25 ust. 2 Statutu pZŁ.

Wojciech Dawid Nogaj deillaracja bez daty sporządzenia, data wpływu do koła
25.11.2019 r. W deklaracji brak informacji o rozpatrzeniu. W protokołach brak
informacji o rozpatrzeniu deklaracji do czasu prowadzenia kontroli, Upłynął termin
statutowy na rozpatrzenie deklaracji przez zarząd koła określony w § 25 ust. 2
Statutu PZŁ.

o Mariusza Tadeja z dnia 19.11.2019 r, data wpływu do koła 25.11.2019 r, Pismem
z dnia 11.07.2019 r, poinformowano Mariusza Tadeja o odmowie przyjęcia
w poczet członków koła. (być moze rozpatrywano inną deklarację)

Protokół zĘontroli KŁ,,PUSTUŁKA" W ożarowie z dnia 04.07,2020 r.
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Zainteresowanemu nie przesłano uchwały o odmowie przyjęcia wfaz
z uzasadnieniem i pouczeniami o trybie odwoławczy, co stanowi naruszenie § 113
ust. ,1 i3 Statutu PZŁ.

Jacka Grzegorza Gajka z dnia 30.10.2019 r, brak daty wpływu do koła,
W deklaracji brak informacji o rozpatrzeniu. W protokołach brak informacji
o rozpatrzeniu deklaracji do czasu prowadzenia kontroli. Upłynął termin statutowy
na rozpatrzenie deklaracji przez zarząd koła określony w § 25 ust. 2 Statutu PZŁ.

Łukasza Kuska brak daty sporządzenia i wpływu do koła. W deklaracji brak
informacji o rozpatrzeniu. W protokołach brak informacji o rozpatrzeniu deklaracji do
czasu prowadzenia kontroli.

KaroIiny Jędrzejewskiej z dnia 09.05.2018 r. data wpływu do koła 08.09.2018 r,

Rozpatrzona pozytywnie 07.07.2019 r. Pismem z dnia 11.07.2019 r, powiadomiono
Karolinę Jędrzejowskiej i ZO PZŁ w Tarnobrzegu o przyjęciu w poczet członkow
koła - w podpisie Sekretarz Koła Mateusz Skora. Deklaracja rozpatrzona po
upływie 10 miesięcy od wpłynięcia do koła tj. terminie określonym w § 25 ust,2
Statutu PZŁ, a nadto Sekretarz wysłał pismo o podjęciu uchwały do ZO PZŁ
w Tarnobrzegu nim stała się wykonalna (§ 26 ust. 3 Statutu PZŁ)

Pismem z dnia 11.07,2019 r, powiadomiono ko!. Grzegorza Gąskę i ZO PZŁ
w Tarnobrzegu o przyjęciu w poczet członkow koła w podpisie Sekretarz Kd
Mateusz Skora, Nie przedłozono do kontroli deklaracji. Brak mozliwości
stwierdzenia kiedy wpłynęła. Sekretarz wysłał pismo o podjęciu uchwały do ZO PZŁ
w Tarnobrzegu nim stała się wykonalna (§ 26 ust. 3 Statutu PZŁ)

Krzysztofa Kamila Cudzika z dnia 16.05.2019 r. data wpływu do koła 16.05.2019
r. W deklaracji brak informacji o rozpatrzeniu, W protokole Nr 8/201912020 z dnia
07 ,07 .2019 w pkt. 13) jest jedynie zapis ,,Pozostali koledzy ubiegający się
o przyjęcie na członka KŁ. ,,PUSTUŁKA" niestety nie dostali większości głosów".
Zainteresowanemu nie przesłano uchwały o odmowie przyjęcia wraz
z uzasadnieniem i pouczeniami o trybie odwoławczy, co stanowi naruszenie § 113
ust. 1i3StatutuPZŁ.

Dariusza Juliusza Cudzik z dnia 16.05.2019 r, data wpływu do koła 16,05,2019 r.

brak informacji o rozpatrzeniu. W protokole Nr 8/201912020 z dnia 07.07.2019
w pkt. 13) jest jedynie zapis ,,Pozostali koledzy ubiegający sĘ o przyjęcie na
członka KŁ. ,,PUSTUŁKA" niestety nie dostali większości głosow",
Zainteresowanemu nie przesłano uchwały o odmowie przyjęcia wraz
z uzasadnieniem ipouczeniami o trybie odwoławczy, co stanowi naruszenie § 113
ust. 1 i3 Statutu PZŁ.

Mariusza Tadeja z dnia 16.05.2019 r. brak pienruszej strony deklaracji. Zgodnie
z wpisem na deklaracji odmowa przyjęcia w dniu 07.07.2019 r. W protokole Nr
81201912020 z dnia 07,07.2019 w pkt. '13) jest jedynie zapis ,,Pozostali koledzy
ubiegający się o plzyjęcie na członka KŁ, ,,PUSTUŁKA" niestety nie dostali
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większości głosow". Zainteresowanemu nie przesłano uchwały o odmowie przyjęcia
wrazz uzasadnieniem ipouczeniami o trybie odwoławczy, co stanowi naruszenie §
1 13 ust. 1 i 3 Statutu PZŁ,

Pawła Nowakowskiego z dnia 24.04.2019 r, data wpływu do koła 30.04.2019 r,

W deklaracji brak informacji o rozpatrzeniu. W protokole Nr 81201912020 z dnia
07.07.2019 w pkt. 13) jest jedynie zapis ,,Pozostali koledzy ubiegający się
o przyjęcie na członka KŁ. ,,PUSTUŁKA" niestety nie dostali większości głosów",
Pismem z dnia 11.07.2019 r. poinformowano kol. Pawła NOWAKOWSK|EGO
o odmowie przyjęcia w poczet członków koła. Deklaracja rozpatrzona po upływie
terminu określonego w § 25 ust. 2 Statutu PZŁ, Zainteresowanemu nie przesłano
uchwały o odmowie przyjęcia wraz z uzasadnieniem i pouczeniami o trybie
odwoławczy, co stanowi naruszenie § 1 13 ust. 1 i 3 Statutu PZŁ.

Pawła Nowakowskiego z dnia 20.11.2019 r, data wpływ do koła 25.11.2019 r.

W deklaracji brak informacji o rozpatrzeniu, W protokołach brak informacji
o rozpatrzeniu deklaracji do czasu prowadzenia kontroli. Upłynął termin statutowy
na rozpatrzenie deklaraĄi przez zarząd koła określony w § 25 ust. 2 Statutu PZŁ.

Marcina Burkowskiego z dnia 10.12.2018 r, data wpływu do koła 11.12,2018 r.

W deklaracji brak informacji o rozpatrzeniu. W protokole Nr 81201912020 z dnia
07 .07 .2019 w pkt. 13) jest jedynie zapis ,,Pozostali koledzy ubiegający się
o przyjęcie na członka KŁ. ,,PUSTUŁKA" niestety nie dostali większości głosow".
Pismem z dnia 11.07.2019 r. poinformowano kol, Marcina Burkowskiego
o odmowie przyjęcia w poczet członkow koła. DeklaraĄa rozpatrzona po upływie
terminu określonego w § 25 ust. 2 Statutu PZŁ. Zainteresowanemu nie przesłano
uchwały o odmowie przyjęcia wraz z uzasadnieniem i pouczeniami o trybie
odwoławczy, co stanowi naruszenie § 1 13 ust. 1 i 3 Statutu PZŁ.

Kamila Szklarza z dnia 04j0.2018 r, data wpływu do koła 05.10.2018 r.

W deklaracji brak informacji o rozpatrzeniu. W protokole Nr 81201912020 z dnia
07.07.2019 w pkt. 13) jest jedynie zapis ,,Pozostali koledzy ubiegający się
o plzyjęcie na członka KŁ. ,,PUSTUŁKA" niestety nie dostali większości głosów".
Pismem z dnia 11.07.2019 r. poinformowano kol. Marcina SZKLARZA o odmowie
przyjęcia w poczet członkow koła. Deklaracja rozpatrzona po upływie terminu
okreŚlonego w § 25 ust. 2 Statutu PZŁ. Zainteresowanemu nie przesłano uchwaly
o odmowie przyjęcia wraz z uzasadnieniem i pouczeniami o trybie odwoławczy, co
stanowi naruszenie § 113 ust, 1 i3 Statutu PZŁ.

Pismem z dnia 11.07.2019 r. poinformowano kol. Robeńa Sośniaka o odmowie
przyjęcia w poczet członkow koła. Nie dostarczono deklaracji. Brak mozliwości
ustalenia kiedy deklaracja wpłynęła do koła. W protokole Nr 81201912020 z dnia
07,07.2019 w pkt. 13) jest jedynie zapis ,,Pozostali koledzy ubiegający sĘ o
przyjęcie na członka KŁ. ,,PUSTUŁKA" niestety nie dostali większości głosów".
Zainteresowanemu nie przesłano uchwały o odmowie przyjęcia wlaz
z uzasadnieniem i pouczeniami o trybie odwoławczy, co stanowi naruszenie § 113
ust. 1i3StatutuPZŁ.
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. Pierwsza strona deklaracji bez danych osobowych data wpływu 17.05,2019

Wnioski o przyjęcie na staż przedłożone do kontroli,

o Dariusza Gajka z dnia 27.02.2019 r. brak daty wpływu do koła. Przyjęty na staz
12.05.2019 r.

o Emila Nogaja z dnia 27 .02.2020, We wniosku brak informacji o rozpatrzeniu.

. Krzysztofa Nawojskiego z dnia 22.02.2020. We wniosku brak informacji
o rozpatrzeniu

o Krystiana Łapińskiego z dnia 22.02.2020 - We wniosku brak informacji
o rozpatrzeniu

o Cezarego Kwiecińskiego z dnia 19.02.2019 r. We wniosku brak informacji
o rozpatrzeniu. Pismem z dnia 03.06.2019 r. do Cezarego Kwiecińskiego kol.
Kazimierz SZAFRAN|EC przesłał informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku
o odbycie stazu. W trakcie kontroli nie stwierdzono aby było to przedmiotem
posiedzenia zarządu koła. Tak więc wskazuje na to, ze decyĄa został podjęta
j ed n oosob ow o przez ówczes n e g o Se kret arza kol. Kazimierza Szafra ń ca.

o Grzegorza Piotrowskiego z dnia 16.12.2019 data wpływu do koła 18.01 .2020 r.

We wniosku brak informacji o rozpatrzeniu

W oparciu o pisma znajdujące się w teczce korespondencji wychodzącej.

o Pismem z dnia 03.06.2019 r, kol. Kazimierz SZAFRAN|EC przesłał pisemną
informacja do Grzegorza Sendera o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o odbycie
stażu. W trakcie kontroli nie stwierdzono aby było to przedmiotem posiedzenia
zarządu koła. Tak więc wskazuje na to, ze decyĄa został podjęta jednoosobowo
przez Ówczesnego Sekretarza kol. Kazimierza Szafrańca. - nie przedłożono
wniosku o odbycie stazu.

Na podstawie przedłozonej dokumentacji stwierdzono, że zarząd koła nie przestrzega
terminow rozpatrywania wniosków o przyjęcie na staz oraz deklaracji członkowskich do
koła, zawiadamia o przyjęciu do koła nowych myśliwych gdy uchwały są
nieprawomocne przed upływem 30 dni od ich podjęcia, nie wydaje uchwał o odmowie
przyjęcia do koła spełniających niezbędne wymogi statutowe i pozbawia mozliwości
zlożenia odwołania od tych uchwbł.

9. Roczne plany łowieckie - łowczy ko!. Grzegorz Jelonek dosłał w późniejszym
okresie czasu jedynie z obwodu 59 - zatwierdzony w dniu 09.04.2020 r.

1O.Oryginały i kopie wszystkich wydanych upoważnień do wykonywania polowania
indywidualnego, w przypadku upowaznień aktualnie waznych ich kopie - nie
dostarczono kopii upoważnień wystawionych w roku gospodarczym
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202012021 tylko k!ika egzemplarzy oryginałów, oraz niekompletne
upoważnienia za 201912020. Kol. Leszek KUSAL stwierdził, że on nie wie kto
ma. Tyle Ęlko otrzymał od Podłowczego aby dostarczyć do kontroli.
Szczegołowy wykaz dostarczonych oryginałów i kopii upoważnień do wykonywania
polowania na poszczególne obwody w roku gospodarczym 201912020 wlaz ze
stwierdzonymi uwagami znajdują się w załącznikach do protokołu,
Obwod nr 55 - Zał. Nr 1

Obwod Nr 56 - zał. Nr 2
Obwod Nr 57 - zał. Nr 3
Obwod Nr 59 - zał. Nr 4
Na podstawie protokołu z posiedzenia zarządu koła oraz pieczęci i podpisów na
upowaznieniach stwierdzono, że upoważnienia wydaje kol, Grzegorz Jelonek, kol.
sławomir waleriś i kol. Mateusz skura.
W dostarczonej dokumentacji występują duze braki kopi i oryginałow wydanych
upowaznień do wykonywania polowania ktore są drukami ścisłego zarachowania.
Poniewaz brak jest jednocześnie kopii i oryginałów upoważnień brak jest
mozliwości ustalenia dla kogo zostały wystawione, na jaką zwierzynę i na jaki
czasookres. Za brak kopii upoważnień odpowiadają osoby wydające upowaznienia.
Jak wynika z dostarczonych oryginałem upoważnień wystawionych na rok
gospodarczy 202012021 przez Podłowczego kol. Sławomira WALER!Ś wypisywał
on w tych upowaznieniach jelenia byka łownego przy czym roczny plan łowiecki nie
przewidywał pozyskania byków łownych,

Mając na uwadze stwierdzone braki kopii stwierdzió nalezy, że za ich brak
odpowiadają osoby odpowiedzialne za wydawanie upoważnień zgodnie z § 22 ust,
2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz.
W oparciu o dostarczone kopie i oryginały upowaznień stwierdzićnależy, że osoby
wypisujące upowaznienia niewłaściwie wypełniają poszczególne rubryki w tych
upowaznieniach, W przypadku samców zwierzyny płowej występują braki
określenia selekcyjny lub łowny.
W wystawionych upowaznieniach widoczne jest dopisywanie innym charakterem
pisma innych gatunkow zwierzyny co jest niezgodne z § 22 ust. 5 Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2OO5 r. w sprawie szczegołowych warunków
wykonywania polowania oraz znakowania tusz, Z zapisu tego wynika, że
w wydanym upowaznieniu można dokonać korekty ale polegającej na wykreśleniu
zwierzyny a nie dopisaniu. 

\

W przypadku gdy myśliwi nie dokonali zwrotu upowaznień które straciły wazność
lub zostały wykorzystane myśliwi naruszyli § 22 ust, 5 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 22 marca 2OO5 r. w sprawie szczegołowych warunków
wykonywania polowania oraz znakowania tusz.
Myśliwi, ktorzy dokonali odstrzałów zwierzyny niewłaściwie rozpisują pkt, 4.2 i 7
u powazn ie n ia (szcze g ołowy wykaz w załączni kach )
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11,

12.

13,

17.

,18.

19.

Oryginały i kopie wszystkich wydanych upowaznień do odstrzału sanitarnego dzików,
w przypadku upowaznień aktualnie waznych ich kopię dostarczono -bez uwag

Oryginały i kopie wszystkich wydanych upowaznień do odstrzałow redukcyjnych bobra

- nie dostarczono

Protokoły z czynności gospodarczych - nie dostarczono żadnych dokumentów
potwierdzającyc h wykona n ie czyn ności gos poda rczych wyn i kając y ch z uchwały
walnego zgromadzenia

14. Protokoły wsiedleń - nie dostarczono żadnej dokumentacji

't5. Książkę materiałową

Koło nie prowadzi księgi materiałowej w ktorej ewidencjonuje się przyjęcie na stan
magazynu zakup, rozchod i stan końcowy na koniec roku gospodarczego tj.

31,03,2020 zakupionej karmy z podziałem na soczystą, treściwą, suchą oraz sól
i lizawki. Nie wiadomo jaka ilość karmy została zakupiona, jaka wydana i czy
pozostaje jakaś wielkość na następny rok gospodarczy. Nie jest przeprowadzana
inwentaryzacja zakupionej karmy na koniec roku gospodarczego. Skarbnik twierdzi ,

ze jest zeszyt( nie przedstawił podczas kontroli)

16, lnwentaryzaĄe przeprowadzone na koniec roku gospodarczego

Koło nie przedstawiło sporządzonych inwentaryzacji na koniec kontrolowanego
okresu roku gospodarczego 2019 12020

- inwentaryzacji stanu gotowki u skarbnika na 31.03.2O2O 
t

- inwentaryzacji środków trwałych na 31 .03.2020

Wszystkie ksiązki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym , aktualnie
w uzytkowaniu rowniez - dostarczono w dniu 30.05.2020 r.

Plan polowań zbiorowych na sezon 201912020 _ dostarczono w dniu 30.05.2020 r .

Protokoły z polowań zbiorowych wraz z załącznikami dostarczono w dniu
30.05.2020 r. 1

20. Świadectwa pochodzenia zwierzyny - nie dostarczono

21. Uchwałę o powołaniu zespołu szacującego szkody w uprawach i płodach rolnych -
dostarczono

22. Rejestr szkod w uprawach i płodach rolnych - przedłożono - opisano w pkt. 24

Strona 15
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23. Wnioski o szacowanie szkod łowieckich - zgłoszenia szkód (ań. 46 ust. 3 Ustawy)-
nie dostarczono

24, Protokoły z szacowania końcowego i z szacowania wstępnego, rowniez aktualnie
sporządzone

Szczegołowej kontroli poddano 34 protokoły ktore przedłożone do kontroli protokołów.
Ostatni protokół ma nr 4912019, jeden protokoł z wykreślonym numelem oraz datą. Na
protokołach brak jednoznacznych oznaczeń czy protokoł jest z oględzin czy
szacowan ia ostatecznego,

o protokół szacowania 112019. protokół szkody która została oszacowana dnia
7 .11.2018 r. a szacowanie ostateczne w dniu 6.03.2019 r.
Uwagi do protokołów:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brak dokładnego adresu
zamieszkania
dzierżawcalzarządca obwodu łowieckiego - nie wypełniona pozycja
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
stan i jakość uprawy - nie wypełniona pozycja
podpis poszkodowanego - brak podpisu
szacuŃowy procent zniszczęnia uprawy na uszkodzonym obszarze (%) - nie wypełniona
pozyc,ia

Protokół szacowania 212019, protokół sporządzony w dniu 6.03.2019 r.,
szacowanie końcowe z dnia 18.07.2019 r. ( wg opisu na dokumencie przelewu
dokonano 26.08.2019 r., - po ustawowym terminie)
Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - zamiast danych poszkodowanego
wpisana nazwiska osób szacujqcych, brak dokładnego miejsca zamieszkania
dzierżawca/zarządca obwodu łowieckiego - nie wypełniona pozycja
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja t

upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy - nie wypełniona pozycja
gatunek zwierzyny - nie wypełniona pozycja
Stan uprawy - nie wypełniona pozycja
szacunkowy obszar uprawy - nie wypełniona pozycja

Protokół szacowania 312019, protokół sporządzony w dniu 6.03.2019 r.,
szacowanie końcowe z dnia 18.07.2019 r. (wg opisu na dokumencie przelewu
dokonano 26.08.2019 r., - po ustawowym terminie)

Uwagi do protokołu: \

Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brak dokładnego adresu
zamieszkania
dzięrżawcalzarządca obwodu łowieckiego - nie wypełniona pozycja
datazgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja

o Protokół szacowania 412019, protokół sporządzony w dniu 6.03.2019 r.,
szacowanie końcowe z dnia 06.02.2019 r. (wg opisu na dokumencie przelewu
dokonano 29.03.2019 f., czyli szacowanie końcowe i wypłata odszkodowania
odbyła się wcześniej niż spisano protokół)
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Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkaniu) - brak dokładnego adresu
zamieszkania
dzierżawcalzarządca obwodu łowieckiego - nie wypełniona pozycja
dŃa zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
rodzaj, stan i jakość uprawy - nie wypełniona pozycja

Protokół szacowania 512019, protokół sporządzony w dniu 13.03.2019 r.,
szacowanie końcowe z tego samego dnia

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brak dokładnego miejsca
ząmieszkania
dzięrżawcalzarządca obwodu łowieckiego - nie wypełniona pozycja
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
rodzaj, stan ijakość uprawy -nie określony rodzaj uprawy

Protokół szacowania 612019, protokół sporządzony w dniu 21.03.2019 r.,
szacowanie końcowe z dnia 21.03.2019 r.

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brak dokłądnego miejsca
zamieszkania
dzierżawca/zarządca obwodu łowieckiego - nie wypełniona pozycja
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
gatunek zwierzyny - nie wypełniona pozycja
stan i jakośó uprawy - nie wypełniona pozycja

Protokół szacowania 812019, protokół sporządzony w dniu 02.04.2019 r.,
szacowanie końcowe z dnia 05.08.2019 r.

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamięszkania) -'brak dokładnego miejsca
zamieszkania
data zgŁoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
gatunek zlvierzyny - nie wypełniona pozycja

Protokół szacowania 912019, protokół sporządzony w dniu 02.04.2019 r.,
szacowanie końcowe z dnla 05.08.2019 r.

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brak dokładnego miejsca
zamieszkania
dzięrżawca/zarządca obwodu łowieckiego - nie wypełniona pozycja
datazgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
rodzaj uprawy - nie wypełniona pozycja

Protokół szacowania 1312019, protokół sporządzony w dniu '16.04.2019 r.,
szacowanie końcowe z dnia 10.05.2019 r. (dokument jest kserokopią)

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamtęszkania) - brak dokładnego miejsca
zamieszkania

protokół z
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dzięrżawcalzaruądca obwodu łowieckiego - nie wypełniona pozycja
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
wpisani sq trzej przedstawiciele koła szacujqcy szkodę - podpis Ęlko jednego z nich
brak podpisu poszkodowanego na protokole szkody końcowej

Protokół szacowania 1412019, protokół sporządzony w dniu 16.04.2019 r.,
szacowanie końcowe z dnia 13.08.2019 r. (wg opisu na dokumencie przelewu
dokonano 23.09.2019 r., - po ustawowym terminie)

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brak dokładnego miejsca
zamieszkania
dzierżawca/zarzqdca obwodu łowieckiego - nie wypełniona pozycja
datazgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
szacunkowy obszar uprawy - nie wypełniona pozycja
brakpodpisu poszkodowanego na protokole szkody końcowej
wpisani sq trzej przedstawiciele koła szacujqcy szkodę - podpis dwóch z nich

Protokół szacowania 14A12019, protokół sporządzony w dniu 16,04.2019r.,
szacowanie końcowe z dnia 02.08.2019 r. (wg opisu na dokumencie przelewu
dokonano 23.09.2019 r., po ustawowym terminie)

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brak dokładnego miejsca
zamieszkania
dzierżawca/zarzqdca obwodu łowieckiego - nie wypełniona pozycja
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
Gatunek nvierzyny - nie wypełniona pozycja
brak podpisu poszkodowanego na protokole szkody końcowej
trzej przedstawiciele koła szacujqcy szkodę - podpis dwóch z nich
rozbieżności w obszarze całej uprawy
- oględziny wstępne 0,92 ha
- szacowanie ostateczne 0,80 ha

Protokół szacowania 1812019, protokół sporządzony w dniu 23.05.2019 r.,
szacowanie końcowe z dnia 18.07.2019 r. (wg opisu na dokumencie przelewu
dokonano 05.09.2019 r., po ustawowym terminie)

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamtęszkania) - brak dokładnego miejsca
zamieszkanią
dzierżawcą/zarzqdca obwodu łowieckiego - nie wypełniona pozycja
data zgłoszonej szkody - nie wl.pełniona pozycja
Gatunek nłierzyny - nie wypełniona pozycja
stan i rodzaj uprawy - nie wypełniona pozycja
obszar całej uprawy - nie wypełniona pozycja
szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona - nie wypełniona pozycja

o Protokół szacowania 2212019, protokół sporządzony w dniu 28.06.2019 r., brak
opisu czy był protokół końcowy, jednak wyliczenia sugerują że jest nim ten
protokół (wg opisu na dokumencie przelewu dokonano 23.09,2019 r., po
ustawowym terminie)
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Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brak dokładnego miejsca
zamieszkania
dzierżawca/zarzqdca obwodu łowieckiego - nie wypełniona pozycja
miejsce wystqpienia szkody (nr działki ewidencyjnej) - nie wypełniona pozycja
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja

Protokół szacowania 2312019, protokół sporządzony w dniu 28.06.2019 r., brak
oPisu czy był protokół końcowy, jednak wyliczenia sugerują że jest nim ten
Protokół (Protokoł błędnie skompletowany (wydruk z załącznika dziennika ustaw
poz.776 strona 6-7,13 brak stron 12 i 14).

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamięszkania) - brak dokładnego miejsca
zamieszkania
dzierżalłca/zarzqdca obwodu łowieckiego - nie wypełniona pozycja
miejsce wystqpienia szkody (nr działki ewidencyjnej) - nie wypełniona pozycja
datazgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja

Protokół szacowania 2412019, protokół szacowania ostatecznego
sPorządzony wdniu 05.07.2019 r., (wg opisu na dokumencie przelewu dokonano
26.08.2019 r., po ustawowym terminie)

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brak doWadnego miejsca
zamieszkania
dzierżąwca/zarzqdca obwodu łowieckiego - nie wypełniona pozycja
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
obszar całej uprawy 0,60 ha - obszar uszkodzenia 0,]0 ha w t00% - do wypłaĘ rolnikowi
300 zł - treŚć zastrzeżeń, cytat (Pszenica została ałalona przez burzę i wyłożona
korzeniowo. Widoczne ślady chodzenia przez dziki po powalonej pszenicy, ale kłosy nie
zjedzone, gdyż jest to odmiana pszenicy ostka, która nie smakuje dzikom) - brak zasadności
wypłacenia szkody
jest również kserokopia tego protokołu jednak z dwoma różnymi datami sugerujqcymi
przelew dla rolnika tzn. 26.08.2019 oraz 04.09.2019.

o Protokół szacowania 2712019, protokół szacowania ostatecznego
sporządzony dniu 18.07,2019 r., (wg opisu na dokumencie przelewu dokonano
26.08.2019 r., po ustawowym terminie)

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamięszkania) - brak dokładnego miejsca
ząmieszkania \

dzierżawca/zarzqdca obwodu łowieckiego - nie wypełniona pozycja
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
dzierżawca/zarzqdca obwodu łowieckiego - nie wypełniona pozycja
miejsce wystqpienia szkody (nr działki ewidencyjnej) - nie wypełniona pozycja

o Protokół szacowania 2812019 protokół szacowania ostatecznego sporządzony
w dniu 05.08,2019 r.,

Uwagi do protokołu:
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Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brak dokładnego miejsca
zamieszkania
miejsce wystqpienia szkody (nr działki ewidencyjnej) - nie wypełniona pozycja
datazgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
podpis poszkodowanego - brak podpisu poszkodowane4o

Protokół szacowania 2912019, protokół szacowania ostatecznego
sporządzony w dniu 05.08.2019 r.,

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brąk dokładnego miejsca
zamieszkania
miejsce wystqpienia szkody (nr działki ewidencyjnej) - nie wypełniona pozycja
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
podpis poszkodowanego - brak podpisu poszkodowanego

Protokół szacowania 3012019, protokół szacowania ostatecznego
sporządzony w dniu 05.08.2019 r., (wg opisu na dokumencie przelewu dokonano
26.09.2019 r,, po ustawowym terminie)

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brąk dokładnego miejsca
zamieszkanią
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
miejsce wystqpienia szkody (nr działki ewidencyjnej) - nie wypełniona pozycja
obszar całej uprawy - nie wypełniona pozycja

Protokół szacowania 3212019, protokół szacowania ostatecznego
sporządzony w dniu 13.08.2019 r., (wg opisu na dokumencie przelewu dokonano
26.09.2019 r., po ustawowym terminie)

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) -'brak dokładnego mie.isca
zamieszkania
brak opisu kiedy został zrobiony przelew

Protokół szacowania 33l20'l9, protokół szacowania ostatecznego
sporządzony w dniu 13.08.2019 r.

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brak dokładnego miejsca
zamieszkania
datazgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
miejsce wystqpienia szkody (nr działki ewidencyjnej) - pozycja wypełniona nieprawidłowo

o Protokół szacowania 3412019, protokół szacowania ostatecznego
sporządzony w dniu 13.08.2019 r,

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamięszkania) - brak dokładnego miejsca
zamieszkania
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
miejsce wystqpienia szkody (nr działki ewidencyjnej) - pozycja wypełniona nieprawidłowo
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Protokół szacowania 3512019, protokół szacowania ostatecznego
sporządzony w dniu 13.08.2019 r.

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brak dolcładnego miejsca
zamieszkania
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
miejsce wYstqpienia szkody (nr działki ewidencyjnej) - pozycja wypełniona nieprawidłowo
OPis na dokumencie doĘczqcy przelewu; data przelewu 04.09.2019 (skreślony) obok uwaga
Cyt: ,,Inny odbiorca, a nie ten podmiot, przelew nie może iść"
Protokół spisany na namvisko Młynek Zdzisław podpis nieczytelny Piotr Rdzonek??
nie ma możliwości potwierdzić czy szkoda zostałą wypłacona, jeśli tak do kogo

Protokół szacowania 3612019, protokół szacowania ostatecznego
sporządzony w dniu 27.08.2019 r.

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamtęszkania) - brak doHadnego miejsca
zamieszkania
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja

Protokół szacowania 4012019, protokół szacowania ostatecznego
sporządzony w dniu 27.08.2019 r.

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamięszkania) - brak dokłądnego miejsca
zamieszkania
data zgŁoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
miejsce wystqpienia szkody (nr działki ewidencyjnej) - pozycja wypełniona nieprawidłowo
gatunek nłierzyny - nie wypełniona pozycja

Protokół szacowania 41l2}1g, protokół szacbwania ostatecznego
sPorządzonY Wdniu 11.10.2019 r., (wg opisu na dokumencie przelewu dokonańo
24,11.2019 r., po ustawowym terminie)

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brak dokładnego miejsca
zamieszkania
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja

. Protokół szacowania A2l2019, protokół szacowania ostatecznego
9Porządzony Wdniu 11.10.2019 r., (wg opisu na dokumencie przelewu dokonańo
24,11.2019 r., po ustawowym terminie)

Uwagi do protokołu:

Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamięszkania) - brak dokładnego miejsca
zamieszkanią
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
miejsce wystqpienia szkody (nr działki ewidencyjnej) - nie wypełniona pozycja
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Protokół szacowania 4312019, protokół szacowania ostatecznego
sPorządzony w dniu 15.10.2019 r., (wg opisu na dokumencie przelewu dokonano
24.11.2019 r., po ustawowym terminie)

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brak dokładnego miejsca
zamieszkania
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
protokół niekompletny, brak strony z podpisami obu stron

Protokół szacowania 4412019, protokół szacowania ostatecznego
sporządzony w dniu 15.10.2019 r., (wg opisu na dokumencie przelewu dokonano
24.11.2019 r., po ustawowym terminie)

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamtęszkania) - brak doldadnego miejsca
zamieszkania
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja

Protokół szacowania 4512019, protokół szacowania ostatecznego
sporządzony wdniu 18.10.2019 r., (wg opisu na dokumencie przelewu dokonano
24,11.2019 r., po ustawowym terminie)

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamtęszkania) - brak doHadnego miejsca
zamieszkania
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
miejsce wystqpienia szkody (nr działki ewidencyjnej) - nie wypełniona pozycja

Protokół szacowania 4812019, protokół szacowania ostatecznego
sporządzony w dniu 14.11.2019 r.

Uwagi do protokołu: t

Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamtęszkartia) - brak dokładnego miejsca
zamieszkania
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
poszkodowany odmówił podpisania protokołu - brak informacji czy i jak została załatwiona
spraw a tego poszkodowane go

Protokół szacowania 4912019, protokół szacowania ostatecznego
sporządzony w dniu 15.12.2019 r.

Uwagi do protokołu:
Poszkodowany (imię i nazwisko, miejsce zamięszkania) - brak dokładnego miejsca
zamieszkania
datazgłoszonej szkody - nie wypełniona pozyc.ja
miejsce wystqpienia szkody (nr działki ewidencyjnej) - nie wypełniona pozycja

o Protokół szacowania - , protokół szacowania ostatecznego sporządzony w
dniu -, w miejscu wpisania numeru idaty protokołu wpisano( - , - )

Uwagi do protokołu:
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PoszkodowanY (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) - brąk dokładnego miejsca
zamieszkania
data zgłoszonej szkody - nie wypełniona pozycja
miejsce wYstqpienia szkody (nr działki ewidencyjnej) - nie wypełniona pozycja
datą szacowania ostatecznego 29,08.2019 - podpisy poszkodororrgo i iomisji pod datq
27.08.2019

Do protokołów dołqczone zostały
1. Rejestr zgłoszonych szkód 2019/2020 - ilość pozycji 37 (dokument bez pieczqtki, podpisów

członków zarzqdu, członków komisji szacujqcej szkody)
2. Zestawienie szkód łowieckich za 2019/2020 Koła Łowieckiego Pustułka Ożarów _ ilość

PozYcji 40 (według tego zestawienią wypłacono wynagrodzenia dla członków komisji
szacujqcej)

3. SPrawozdanie ze szkód łowieckich za 2019/2020 Koła Łowieckiego Pustułka Ożarów Na
terenie Powiatu Opatowskiego - ilość pozycji 37

Uwagi końcowe:

o Komisja nie otrzymała kompletnej dokumentacji doĘczqcej szacowania szkód łowieckich w
Kole Łowieckim ,,Pustułka" w Ożarowie, Brak jest w,niosków o wyszacowanie szkód
łowieckich oraz w żadnym protokole nie jest wypełniona pozycja data zgłoszenia szkody,
PrZeZ co komisja nie jest w stanie sprawdzić czy zostały zachowane ustawowe terminy
Podjęcia szacowania przez komisję szacujqcq szkody. W ocenie komisji niewypełnianie
PozYcji data zgłoszenia szkody jest celowe aby nie można było olcreślić czy doszło do
Przelcroczenią ustawowych terminów od zgłoszenia do szacowąnia. Jednak ze sprawozdania
Przedłożonego do Starostwa Powiatowego wynika że w tym zakresii mogq być
nie dotrzymane t e rminy.

o Nie otrzYmano też żadnego powiadomienia WODR o terminie szącowania
o Komisja może stwierdziĆ że w KŁ ,,Pustułka" brak jest jednolitego wzoru protokołu

szacowania szkód łowieckich, a otrzymane protokoły rożniq się od siebie nie tylko ilościq
stron i częSto sq niekompletne lub wypełniane w nieodpowiednich pozycjach.

o Do kaZdego Z otrzymanych protokołów sq zastrzeżenia co do wypełnienia właściwych
pozycji.

o Z PrzYbtjanYch datownikiem potwierdzeń przelewu często wynika że nie został zachowany
termin 30 dni na wypłatę odszkodowanią, mimo zapewnień skarbnika, że wszystko byio
Płacone w terminie. Z Ęch zapisów wynika, że ] 6 odszkodowań wypłacono w terminie od ]
do j miesięcy.

o Zestawienia i sprawozdania oraz przestawione protokóły przedstawiajq róznq liczbę szkód
za rok gosPodarczy 2019/2020. Jest protokół nr 49 aw zestawieniu szkódwykazano iytlro łO
pozycji.

25. uchwały o powołaniu straznikow łowieckich -nie dostarczono

ZakresY obowiązków strazników łowieckich, prowadzoną przez nich dokumentację,
legitymacje- dostarczono tylko część podczas pierwszej kontroli

Ewidencję środków trwałych
Koło nie przedłożyło żadnej ewidencji środków trwałych
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28 . Dokumentacja finansowa,
o Budżet koła na rok gospodarczy 201gt2O2O

Uchwałą nr 8120191202} z dnia 09.06.2019 Walne Zgromadzenie zatwierdziło budzet
koła na rok gosPodarczY 2019t2O2O. Z dokumentu jaki został przedstawiony komisji
stwierdzono brak Podpisu Prezesa, brak daty sporządzenia budzetu. W części WpŁywy
Pkt.'t OPłatY członkow, wpisowe do koła nie zostały ujęte (kwota 48 800,00) do wyliczenia
Prawidłowej wYsokoŚci wPływow w planowanym budzecie a co zatym idzie wpłynęło to na
wYsokoŚĆ wYliczenia straty lub zysku na koniec roku. l taki budżet przyjęło Walne
Zgromadzenie, Skarbnik nie przedstawił zestawienia wykonania tegoz budzetu. Rok
gosPodarczY zakończYł się 31 .O3,2O2O r. Stwierdził, ze coś się przekroczyło coś się nie
wYkonało i wYszło. A Przecież WZ uchwałą zatwierdza sprawozdania z działalności
zarządu koła oraz wykonania budzetu.(patrz, uchwała nr 4t2}1gt2o2o z dnia 09.06.2019)

. ksiegi finansowe koła

Skarbnik wlaz z księgowym przedłożył 3 księgi finansowe koła za rok gospo darczy
201912020 Pozostała część jest w programie komputerowym obsługiwanym przez
księgowego. Nie Przygotował bo twierdzi, ze nie wiedział że będzie potrzebne. Nie mogł
PrzedstawiĆ gdYŻ nie Posiadał łącza internetowego. Nie przeprowadzono całkowitej
kontroli ksiąg a jedynie wyrywkową gdzie stwierdzono błędy w kolejności pozyĄi
księgowania lub ich pominięciu.

o Ewidencja sPrzedaży zwierzyny - Protokoły pobrania zwierzyny na
użytek własny

Brak zestawień Pobrania zwierzyny na uzytek własny przez myśliwych, Nie wiadomo kto
ile i za jaką zwierzYnę ma zapłacić wg. zryczaftowanych stawek uchwalony ch przez WZ
Uchwała nr 131201912020.

Brak dokumentów (kwitow) pobrania takiej zwierzyny przez myśliwego na uzytek własny.
Przedstawiono tYlko zestawienie pozyskanej zwierzyny przez myśliwych co nie jest
równoznaczne zjej pobraniem na użytek własny. Wg. uchwały Nr 16l2o1gt2)2o- Mysiiwy
zobowiązanY jest uiŚciĆ nalezność dokonując wpłaty na konto koła lub bezpośrednio do
skarbnika zatuszę pobrana na uzytek własny w terminie do 14 dni od dnia pozyskania.

Brak zestawienia rachunkow za odsprzedane tusze zwierzyny do skupu. Nie wiado mo czy
wszystkie rachunki wystawione zostały zapłacone,

o umowy darowizny
Nie Przedłozono zadnej umowy darowizny a wg Skarbnika myśliwi zrzekali się na rzecz
koła 80 % środkow otrzymywanych ztytułu odstrzału sanitarnego dzików.

zestawienia oraz rachunki za
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Realizację uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie opłat uiszczanych
przez członków koła na rzecz koła i zaproszonych myśliwych

koła n koła or okreś
W alneqo Zqromadzenia nr g,1 4 t201 9 t2O2O

Brak zestawienia ktorzy członkowie koła maja zapłacone składki a kto zalega
z PłatnoŚciami. Który z członkow kola zapłacił składki wg uchwały Nr 9/201gl2o2o wZ.
.Skarbnik koła nie przedstawił listy osób zalegających z płatnościami lub ich brakiem na
koniec kontrolowanego roku gospodarczego. Brak listy osob zwolnionych z opłacenia
składek .Skarbnik nie wykazał ilu członków zapłaciło składki w całości lub na raty
W ustalonych terminach płatności tj. 30.06 i 30.09 uchwała WZ Nr 9/201 gl2o2}.
księgowy nie prowadzi rozliczenia konta kosztow 245 pozostałe nalezności od
mYŚliwYch. Nie wie jakie i w jakiej wysokości składki są nalezne do zapłaty przez
myśliwych.

MYŚliwi ,,rolnicY" nie będący członkami koła ktorzy otrzymali odstrzał i pozyskali
zwierzYnę nie uiszczają za nią opłaty-brak takowej uchwały która by mowiła o takim
zaniechaniu pobrania nalezności.

Brak rozliczenia-zestawienia uchwalonej opłaty na rzecz zagospodarowania obwodów
lub jej odpracowania zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 1ot2}1gl2o2o
gdzie termin płatności ustalono do 30.09

Brak listy osob zwolnionych z opłat.

Brak zestawienia obligatoryjnych dyżurow na zasiewach zgodnie z uchwałą Nr
111201812019

' Środki Pozyskiwane z PlW z tytułu odstrzału dzików w strefach -Środki
pozyskiwane z plw z tytułu odstrzału dzików sanitarnych

' Środki wydatkowane na bioasekurację (zakup środków, uĘlizacja
patrochów, obsługa chłodni)

. WYPłaĘ odszkodowań z Ętułu szkód w uprawach i płodach rolnych

. Środki przeznaczane na ochronę upraw
o zakupy karmy, środków trwałych
. Rejestr podróży służbowych (delegacji) i ich rozliczenie

Skarbnik stwierdził, że do chwili obecnej nie wpłynęł do koła zadne środki od pLW
w OPatowie i Ostrowcu Świętokrzyskim wiec nie wypłacał myśliwym ryczafty z tytułu
odstrzału dzikow sanitarnych, (od 2018 r.). Skarbnik sam sobie zaprzeczył poniewaz
wczeŚniej stwierdził, że myśliwi zrzekali się 80 % ryczaftu za dziki sanitarne.
Zkolei P, Soczewiński stwierdził, że on się nie zna na funkcjonowaniu koła i nie wie jakie
powinny być płatności ponieważ nikt nie zapoznał go z uchwałami.
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Jak wynika z dostarczonej dokumentacji obsługa chłodni była rozliczana z PanemKrzYsztofem Piotrowskim na podstawie Polecenia Wyjazdu służbowego pomimowYjazdów do roznYch miejscowości każdorazowo wykazał, że pokonywał tę samaodległoŚĆ tj, 59,9 km co Pomnozon e prze stawkę za jeden kilometr co zawsze dawałostawkę 50,06 złotYch .Na Podstawie polecenia wyjazdu słuzbowego nr O1tolt2o2o
wYstawionego na nazwisko Krzysztof Piotrowski przez wice prezesa Krzysztofa SKURĘ,
wynika ze w miesiącu grudniu 2019 roku odbył w sumie 54 wyjazdy z czego:

36 wyjazdów po równe 59,90 km każdy

36 wyjazdów po równe 59,80 km kazdy

Tak więc w miesiącu grudniu przejechał on włącznie 4309,2 km z tytułu czego wypłacono
mu kwotę 6601,60

Polecenie wYjazdu numer Ogt2019 z dnia 11.12,2019 wystawione przez wiceprezesa
Krzysztofa SKURĘ

Jak wynika zzałącznika do polecenia wyjazdu słuzbowego

W okresie od 14.11-3o. 11,2019 roku Krzysztof Piotrowski odbył

30 wyjazdow kazdy po 59,8 km

4 wyjazdy każdy po 60 km

Tak wiec w w/w okresie przejechał on 2034,2 km
1700,00 zł

z tytułu czego wypłacono mu kwotę

Polecenie wYjazdu słuzboweg o nr 6t2019 wystawione na nazwisko Krzysztof piotrowski
Przez KrzYsztofa SKURĘ. Jak wynika z załącznika w okresie od O1.1o-14.1o.201g
KrzYsztof Piotrowski odbYł 18 wyjazdow każdy po 59,8 km tak więc łącznie przejechał
1076,4 km z tytułu czego wypłacono mu kwotę 899,60

polecenie wyjazdu słuzboweg o nr 812019 wystawione na nazwisko krzysztof piotrowski
Przez KrzYsztofa SKURĘ. Jak wynika z załącznika w okresie od 02-13.11 2019 Krzysztof
Piotrowski odbył 5 wyjazdów kazdy po 59,9 km i 26 wyjazdów każdy po 59,8 km

Tak w okresie tYm Przejechał on 'l854,3 km tytułu czego wypłacono mu kwotę 1549,80 zł
Polecenie wYjazdu słuzbowego Nr 7 wystawione na nazwisko Krzysztof piotrowski przez
Krzysztofa Skórę. Jak wynika z załącznika w okresie 15-30. 1o.2o19 odbył 24 vlyjazdy
kaŻdY Po 59,8 km oraz 5 wYjazdow po 59,9 km tak w okresie tym przejechał on 1734,70
km tytułem czego wypłacono kwotę 1449,80 zł

Polecenie wYjazdu słuzbowego nr 5 wystawione na nazwisko Krzysztof piotrowski przez
KrzYsztofa SKURĘ. Jak wynik a z załącznika w okresie 16-30.09,201 9 odbył on łącznie 12
wYjazdów kaŻdY Po 59,90 km i 7 wYjazdów po 59,8 km kazdy. Przejechał w tym okresie on
1137,4 km tytułem czego wypłacono mu kwotę 950,60 zł
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Polecenie wyjazdu słuzbowego nr 4 wystawione na nazwisko Krzysztof Piotrowski przez
Krzysztofa Skorę ,Jak wynika z załącznika w okresie 0'|-15.09.2019 odbył on łącznie 17
wyjazdów po 59,90 i 20 wyjazdów po 59,80 km kazdy Przejechał łącznie w tym okresie
2214,3 tytułem czego wypłacono mu kwotę 1850,70

Polecenie wyjazdu słuzbowego nr '1 wystawione na nazwisko Krzysztof Piotrowski przez
Krzysztofa SKURĘ. Jak wynika z załącznika w okresie 11-31.07.2019 r. odbył on łącznie
14 wyjazdów po 59,90 km i 3 wyjazdy po 59,5 km Przejechał łącznie w tym okresie 1017,1
km tytułem czego wypłacono mu kwotę 850,09 zł

Polecenie wyjazdu służbowego nr 2 wystawione na nazwisko Krzysztof Piotrowski przez
Krzysztofa SKURĘ. Jak wynika z załącznika w okresie 2-15.08.2019 r odbył on łącznie 22
wyjazdy po 59,8 km i6 wyjazdy po 59,9 km. Przejechałłącznie w tym okresie ,t675,00 km
tytułem czego wypłacono mu kwotę 1399,96 zł

Polecenie wyjazdu służbowego nr 3 wystawione na nazwisko Krzysztof Piotrowski przez
Krzysztofa SKURĘ. Jak wynik z załącznika w okresie 16-31 .08.2019 r. odbył on łącznie 20
wyjazdow po 59,8 km,

Przejechał łącznie w tym okresie '1196,00 km tytułem czego wypłacono mu kwotę 999,6,1
zł.

Na podstawie analizy powyzszych poleceń wyjazdu służbowego stwierdzić należy, iż za
obsługę chłodni z Kzysztofem Piotrowskim koło rozliczało się na podstawie poleceń
wyjazdów słuzbowych i ilość przejechanych kilometrów była tak wykazywana aby za
każdego dzika średnia kwota wychodziła 50 złotych.

Skarbnik Leszek Kusalw czasie kontroli oświadczył, że on nic nie sprawdza jeśli podpisze
prezes, wiceprezes albo łowczy.

W dniu 03.02.2020 Usługi Tańaczne Krzysztof Piotrowski wystawił fakturę nr 2t2020 na KŁ
Pustułka w Ozarowie tytułem ,, za przyjęcie dzikow do chłodni oraz ich obsługę" w ilości 57
sztuk nalączna kwotę 5195,00 zł

W czasie kontroli nie przedłozono rownież zadnych dokumentow świadczących
o podpisaniu umowy z panem Krzysztofem Piotrowskim na świadczenie usług w zakresie
obsługi chłodni terminow i sposobów płatności za wlw usługi.

Polecenie wyjazdu słuzbowego nr 111212019 wystawione na nazwisko Anna SKURA przez
Krzysztofa SKURA. Jak wynika z tęgo polecenia p, Anna SKURA - księgowa w dniach 3-
4.12.2019 r. udała się do Urzędu Skarbowego w Opatowie.

Polecenie wyjazdu służbowego nr 1l1212019 wystawione na nazwisko Wojciech
MAJCHER- Przewodniczący Komisji do spraw szacowania szkód łowieckich wystawione
przez Krzysztofa SKURA. W załączników brak wskazanych dat wyjazdów tylko same ilości
wyjazdów. Nikt nie weryfikował tych wyjazdow i nie sprawdziła pod względem formalnym,

Bark jakiegokolwiek Ęestru wydanych poleceń wyjazdu służbowego. Na podstawie
przedłozonych poleceń brak jest moźliwości stwierdzenia czy wszystkie polecenia
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Przedłozone. Rozna numeracja, powtarzające się numery u innych osob. Wszystkie
Powyzsze polecenia wyjazdów słuzbowych podpisywał jako zlecĄący wyjazd wiceprezes
Krzysztof SKURA i zatwierdząący podpisywał się Krzysztof SKURA.

Nikt nie sprawdzał wyjazdow pod względem wykonania jak i równiez nie sprawdzono pod
względem formalnym i rachunkowym.

o ClT-8
o Pełnomocnictwo UPL-1 - brak daty określającej od kiedy do kiedy jest

wydane upowaznienie. Brak potwierdzenia przez US przyjęcia tego
dokumentu.

. sprawozdanie finansowe koła - Brak sprawozdania finansowego za rok
201912020 - nie upłynął jeszcze termin sporządzenia

. Łow-'l wrazzzałącznikami- nie przedstawiono na kontrolę

. wszystkie umowy zawarte przez koło (w szczególności na obsługę chłodni,
zakupy, obsługę rachunkową koła iinne)

Umowa o świadczenie usług księgowych zawańa 28,12.2019 pomiędzy Biurem
Rachunkowym ,,INTER-HANDEL" sp, z o.o. reprezentowanym przez prezesa zarządu
Krzysztofa Soczewińskiego a Kołem łowieckim PUSTUŁKA w Ozarowie Umowa zawarta
na czas okreŚlony do 3'1,03.2020 roku. Podpisana przez wice prezesa koła Pustułka
Ozarow Krzysztof Skura.

Z ramienia zleceniobiorcy jest jedynie pieczęó nagłówkowa ,,lNTER-HANDEL' sp.z o,o.
brak podpisu.

Umowa nie spełnia wymogow formalnych gdyz brak jest podpisów z ramienia
zleceniobiorcy, Natomiast ze strony zleceniodawcy wole zarządu podpisał tylko jeden
członek zarządu co jest nie zgodne z § 49 ust. 1 i 2 Statutu PZŁ a brak jest określenia
pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych co stanowi naruszenie w/w
paragrafów. Wybor biura rachunkowego przyjęto uchwałą Nr 100/201912020 z dnia 13
styczeń 2020 jednak nie określono w tej uchwale zasad na świadczone usługi,
W protokołach z posiedzeń zarządu koła brak jest tez wzmianki o ustaniu świadczenia
usług świadczonych przez poprzednią osobę realizującą usługi księgowe.

Do umowy dołączone jest upoważnienie z dnia 31.12.2019 roku ktore upoważnia na
czas nieokreŚlony Krzysztofa Soczewińskiego do odbioru wyciągów bankowych oraz
składania przelewów w Banku Społdzielczym w Ożarowie. Upoważnienie na czas
nieokreślony pozostaje w sprzecznbści z powyższą umową, ktora była zawańa na czas
okreŚlony. Tym samym stwierdzić należy że pomimo wygaśnięcia umowy na świadczenie
usług finansowych Krzysztof Soczewiński nadal ma upoważnienie do odbioru wyciągow
bankowych oraz składania przelewów w banku. W czasie kontroli nie przedłożono nowej
umowy oraz sam Krzysztof Soczewiński stwierdził, ze jego umowa wygasła a nowa nie
została podpisana nowa.

Umowa użyczenia z dnia 01.04.2019 pomiędzy Kryta Pływalnią w Ożarowie a Kołem
Łowieckim ,,Pustułka" w Ozarowie reprezentowanym pżez Prezesa- Grzegorza Wojdę
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i Skarbnika -Leszka Kusala na użyczenie pomieszczenia. Rowniez z nie spełnia wymogów
formalnych ponieważ nie podpisał się pod nią Leszek Kusal.

Brak umowy na użyczenie chłodni zawańej pomiędzy kołem a Powiatowym Lekarzem
Weterynarii. Brak umowy na zakresie obsługi chłodni i oraz sposobu i warunków płatności
z tytułu jej obsługi,

W dostarczonej dokumentacji brak jest dokumentacji co do sposobu rozliczania chłodni
pomiędzy kołem a osoba obsługującą chłodnię oraz pomiędzy Kołem Łowieckim
,,Pustułka" a innymi kołami które dostarczĄądziki do chłodni,

. plT-y wystawione myśliwym z tytułu uzyskanych przychodów przez członków koła
i zaproszonych gości - nie dostarczono, skarbnik stwierdził, że myśliwi nie mieli
zadnych dochodów poniewaz nie wpłynęły żadne środki od PLW i dlatego nie
wypłacał

Brak rozliczenia zwrotu kosztow polowań dla myśliwych, brak PlT-ów za uzyskany dochod
złozonych do US drogą elektroniczną.

Brak rozliczenia ryczaftu dla myśliwych za odstrzał sanitarny. Brak PlT-ow wystawionych
dla myśliwych z tego tytułu.

Brak rozliczenia środkow uzyskanych z PlW w ramach ,,Programu mającego na celu
Wczesne wykrycie zakażen wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie
wiedzy na temat tej choroby oraz jĄ zwalczanie"

Nadto:
Uchwała Nr 181201812019 Walnego Zgromadzenia z dnia 05.05.2018 r. w sprawie
przeniesienia w sprawie zakupu i przeniesienia budowli o nazwie ,,Gościniec Zapiecek" na
działkę stanowiącą własność koła do kwoty 80 tys. zł, - nie przedłożono zadnego
rozliczenia ani dokumentacji w tym zakresie,

Upowaznienia do wykonywania polowania indywidualnego wydawane są bez ograniczeń
a tymczasem zgodnie z uchwałą Nr 141201912020 pkt b) Walnego Zgromadzenia nie
powinny być wydawane osobom nie posiadającym zaległości finansowych i rzeczowych
na rzeczkoła.

Brak zestawienia wydanych odstrzałów dla myśliwych nie będących członkami koła
i pobrania za nie opłaty. Zgodnie z Uchwałą Nr 141201912020 Walnego Zgromadzenia -

Polowanie indywidualne 100 zł płathe przy odbiorze upoważnienia. (uchwał nie precyzuje
w sposob oczywisty czy jest to kwota od jednego polowania -wyjścia w łowisko czy za
upowaznienie)

Brak rozliczeń polowań zbiorowych czy zaproszeni goście uiścili kwotę 50 zł, Zgodnie
z uchwałą Nr 151201912020 ,,Zaproszenie gościa na polowanie zbiorowe za opłatą
w wysokości 50 zł + koszt naganki ..."

UPL-,1
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Brak sprawozdania Koła za 201912020

Skarbnik nie ma podstawowej wiedzy z księgowości lub celowo uniemozliwiał
przeprowadzen ie kontroli.

Księgowy tłumaczy się ze on przejął koleżeńsko, nie ma wiedzy o księgowości łowieckiej,
nie zna uchwał WZ nie wie co jakie opłaty powinni wnosić członkowie koła, nie dostał
uchwał.
Rok 201912020 nie zakończony Skarbnik nie jest w stanie określić kto iza co zapłacił
(składki opłaty za zwierzynę i inne) nie ma mozliwości ustalenia w oparciu
o dokumentacje

Na podstawie trzech wyciągów bankowych z 2016 r. stwierdzono, że osoba o nazwisku
Marzena KUSAL pobrała z konta koła łącznie gotowkę w wysokości 13 tys. zł. (3 tys. zł, 4
tys. zł, 6 tys. zł). Zespoł kontrolny nie ustalił na jakiej podstawie osoba postronna mogła
dokonać wypłaty takiej gotowki z konta koła i w jakim celu dokonała tej wypłaty i co stało
się z tą kwotą. Czy upowaznienie podpisało dwóch członków zarządu koła i czy była
podjęta w tym zakresie uchwała.

WNlosKl
Zespół ds. kontroli kół łowieckich stwierdził:
1. W dalszym ciągu nie przedłozono całości niezbędnej dokumentacji do kontroli.

W przedłozonej dokumentacji występują braki, ogólny bałagan i brak chronologii co
utrudniło lub uniemozliwia przeprowadzenie rzetelnej kontroli. Nie można sprawdzić
dokładnie działalności Sekretarza, gospodarki łowieckiej za ktorą odpowiada Łowczy
orazfinansów za które odpowiada Skarbnik.

2. W zarządzie koła występuje brak spójności w podejmowaniu decyĄi oraz ciągłości
w zarządzaniu kołem. Za zaistniałą sytuację ponoszą odpowiedzialność wszyscy
członkowie zarządu koła, ponieważ w kazdej dziedzinie występują nieprawidłowości,
braki w dokumentacji, nierealizowanie uchwał walnego zgromadzenia i naruszenia
przepisow prawa. Są to uchybienia mające bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie
koła i wygenerowały w kole problemy, Ponadto przyczyniĘ się do tego ,,rozgrywki"
pom iędzy poszczeg ol nym i człon ka m i zarządu koła,

3. Mając na uwadze powyzsze zespoł stwierdził, że cały skład zarządu koła stracił
zdolność prawidłowego funkcjonowania jako organ wykonawczy walnego
zgromadzenia i reprezentujący koło. Zasadnym jest podjęcie niezwłocznych działań
statutowych mających na celu zmniejszenia eskalacji problemu.

Zał.:4 na 28 str.
PĘta CD-R ze skanami dokumentacji i plikami
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